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W 2021 r. Klub Sportowy Prądniczanka Kraków będzie
obchodził jubileusz 100-lecia. Ważnym wydarzeniem w historii klubu było otwarcie zmodernizowanego Stadionu
Miejskiego im. Władysława Kawuli przy ul. św. Andrzeja
Boboli w maju 2020 r., którego dokonał prezydent Jacek
Majchrowski w obecności inicjatora kompleksowej przebudowy stadionu Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
Dominika Jaśkowca, radnych, władz, trenerów i zawodników Prądniczanki, Artura i Władysława Kawulów - synów
patrona stadionu, wykonawców i nadzorujących inwestycję
pracowników Zarządu Infrastruktury Sportowej. Obiekt
zaprojektowało studio architektoniczne MTWW Architekci
z Krakowa, a przebudował InterHall sp. z o. o. z Katowic.
Łączny koszt inwestycji wyniósł 11 757 172,29 zł.

Nowa murawa ze sztuczną nawierzchnią.
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Obecny stadion powstał w pierwszej połowie lat 70. XX
w. W latach 2016–2019 gruntownie go przebudowano, przez
co spełnia wymogi licencyjne III ligi piłkarskiej. W obrysie
istniejących trybun zbudowano nowe na konstrukcji żelbetowej i poszerzono je o trybuny stalowe. Obiekt posiada
kryte trybuny wolnostojące na 1224 osób, w tym 666 miejsca na trybunach stalowych, 24 miejsca mają tapicerowane krzesełka, 12 miejsc przystosowano dla przedstawicieli
mediów, a 68 miejsc wyodrębniono dla kibiców zespołów
gości. Trybuny otaczają istniejący wcześniej budynek szatni, pełniący nadal tą funkcję. Pod nimi znajdują się toalety
i pomieszczenia gospodarcze służące m.in. do obsługi oraz
konserwacji stadionu i murawy. Między konstrukcją trybun
i zadaszeniem zastosowano szkło profilowane, które podczas meczów będzie podświetlane, by podkreślać atmosferę
widowiska sportowego.
Naturalną murawę boiska zastąpiono sztuczną nawierzchnią o wymiarach 100 x 63 metry wraz z 3-metrowymi pasami bezpieczeństwa wzdłuż niego oraz 5-metrowymi
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pasami za bramkami, wykończonymi betonową opaską. Na
boisku zamontowano dwie systemowe wiaty 13-osobowe
oraz piłkochwyty wzdłuż pola karnego za bramką od strony
zachodniej oraz granicy z sąsiednimi terenami od wschodu
i południa. Na stadionie umieszczono oświetlenie o natężeniu 500 luksów na czterech wolnostojących 16-metrowych
masztach oraz czterech wmontowanych w konstrukcję zadaszenia trybun. Gruntownie zmodernizowano też klubowy budynek obok stadionu, w którym wymieniono dach
i przebudowano sale, dzięki czemu może on pełnić funkcje
rekreacyjne i usługowe.
W ostatnich latach Prądniczanka dzięki modernizacji
stadionu i otwarciu w 2013 r. hali przy ul. Jakuba Majora
rozwinęła działalność sekcji piłki nożnej kobiet i mężczyzn,
koszykówki, siatkówki i zapaśniczej, zapewniając szeroką
możliwość uprawiania sportu. Stadion na co dzień służy
piłkarkom występującym w II i III lidze, piłkarzom grającym
w klasie okręgowej oraz trenującym w Klubie dzieciom i młodzieży. Obiekt stał się też areną międzynarodowych imprez.
Z okazji otwarcia 8 i 9 czerwca 2019 r. rozegrano na nim
mecze towarzyskie między reprezentacjami amp-futbolu,
w których Polska pokonała Irlandię 3:0 i 4:0.
O bogatych tradycjach sportowych Prądnika Czerwonego przypomina nazwisko patrona stadionu Władysława Kawuli - wychowanka Prądniczanki oraz znakomitego
obrońcy Wisły Kraków i reprezentanta Polski. Stąd wywodzi
się zawodnik i trener krakowskich klubów Andrzej Bahr. Tu
realizowali swoje sportowe pasje sędzia piłkarski Edward
Norek oraz niestrudzony popularyzator i szkoleniowiec tenisa stołowego Stanisław Wcisło.
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